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RESUMO 

 

Introdução: Os hábitos alimentares da sociedade contemporânea vêm se 

modificando ao longo dos anos o qual é percebido um aumento no consumo de 

alimentos com baixo teor de fibras e aumento do consumo de alimentos gordurosos, 

açucarados e de rápido preparo, consequentemente, com altos teores de sódio e 

outros produtos nocivos à saúde agravando a situação fisiológica da população em 

estudo. Objetivo: Verificar os hábitos alimentares e o estado nutricional dos Policiais 

Militares da Cavalaria da Região Metropolitana do Município de Recife. 

Metodologia: A pesquisa foi do tipo descritivo, com corte transversal e de 

abordagem quantitativa. A coleta dos dados foi realizada com 57 policiais militares, 

onde foi utilizado um formulário contendo informações das seguintes variáveis: 

dados socioeconômicos, características clínicas, atividade física, dados 

antropométricos e o questionário de Hábitos Alimentares. Foi avaliado o estado 

nutricional conforme as faixas de classificação do Índice de Massa Corporal (IMC) 

para adultos, segundo os parâmetros propostos pela Organização Mundial de 

Saúde. Os dados foram tabulados pelo pacote estatístico ACTION, 2014. Para 

análise de associação entre as demais variáveis, foi utilizado o teste de χ2 (Qui-

Quadrado).   Resultado: A maioria dos policiais era do sexo masculino, casados, 

com ensino médio completo e com graduação na polícia. Observa-se que a maioria 

dos PMs residem em casa própria, apresentam atividade física moderada. Na 

distribuição da frequência alimentar a grande maioria apresentou um baixo consumo 

de alimentos nutricionalmente adequados. Observa-se, ainda, que as variáveis 

Circunferência da Cintura e problemas de saúde teve contribuição direta no estado 

nutricional dos PMs. Conclusão Verificando os hábitos alimentares e o estado 

nutricional dos Policiais Militares da Cavalaria da Região Metropolitana do Município 

de Recife por meio presente estudo o estado nutricional e hábitos alimentares estão 

inadequados entre os PMs de Recife, PÉ, pode-se concluir que a possível 

prevalência de alterações no estado nutricional entre os homens, os indivíduos com 

maior tempo na polícia e os fisicamente inativos.  

 

Palavras-chave: Modificação na dieta; estado nutricional; militares. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: The Eating Habits of contemporary society has been changing over 

the years the rapid What is perceived hum increased consumption of foods low fibers 

and increased consumption of fatty foods, sugary and quick preparation, 

consequently, high levels of sodium and other harmful products to health 

exacerbating the physiological Population Situation in Study. Objective: To assess 

Eating Habits and nutritional status of the Military Police of the Knighthood of the 

Metropolitan Region of the City of Recife. Methodology: The research was to 

descriptive, cross-sectional and quantitative approach. The Data collection was 

performed with 57 Military Police, Where'd Used hum form containing 

INFORMATION of the following variables: Socioeconomic Data, Features physics 

Clinical Activity, anthropometric data and Eating Habits Questionnaire. Was avaliado 

As nutritional status as BANDS Rating Body Mass Index (BMI) for adults, according 

to the proposed parameters For the World Health Organization. The data tabulated 

Were hair Statistical Package ACTION, 2014. Analysis of the association between 

variables as Other We were Used the χ2 test (chi-square). Results: Most of the police 

was to male, married, with complete secondary education and graduate in the police. 

It is observed What most of PMs live in own house, present activity Moderate 

physical. Distribution of Food Frequency the great majority presented hum Low 

nutritionally adequate food consumption. It is observed FURTHER que as 

Circumference Variables waist and health problems had no direct contribution 

nutritional status OF PMs. Conclusion Checking OS Eating Habits And The 

nutritional status of the Military Police of the Knighthood of the Metropolitan Region of 

the City of Recife through present study nutritional status and Eating Habits station 

Unsuitable Between OS PMs of Recife, PE, CAN conclude que one possible 

changes Prevalence STATE no nutritional Among Men OS, individuals with greater 

pace in the Police and OS physically inactive. 

 

 

Keywords: Bad eating habits; nutritional states; Military Police. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As transições demográficas, nutricionais e epidemiológicas ocorridas ao longo 

do século XX determinaram um perfil de risco em que doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) assumiram ônus crescente e preocupante (BATISTA FILHO; 

RISSIN, 2003). Tais DCNT tomaram proporções de âmbito global, atingindo, todos 

os países, independentemente de seu grau de desenvolvimento econômico e social 

(TOSCANO, 2004). 

Os hábitos alimentares da sociedade contemporânea vêm se modificando ao 

longo dos anos, o qual é percebido um aumento no consumo de alimentos com 

baixo teor de fibras e aumento do consumo de alimentos gordurosos, açucarados e 

de rápido preparo, consequentemente, com altos teores de sódio e outros produtos 

nocivos à saúde agravando ainda mais a situação, além da diminuição da prática de 

exercícios físicos por parte da população (SARTORELLI; FRANCO, 2003). 

Neste sentido, os hábitos alimentares atuais da população, de modo geral, 

têm ocasionado mudanças no estado nutricional desta sociedade e, em especial, 

nos Militares, os quais vêm apresentando várias alterações na fisiologia 

(SARTORELLI; FRANCO, 2003). 

 Os policiais militares (PM) dos diversos estados brasileiros, enfrentam 

desafios no seu dia a dia os quais são submetidos a altas doses de estresse o que 

pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios de saúde mental, além dos 

problemas cardiovasculares comuns à população associados à inatividade física, 

tabagismo, consumo de álcool e excesso de peso.  Tais prognósticos propiciam a 

este grupo de servidores públicos maiores chances de desenvolverem DNCT, 

constituindo, assim, um grupo de risco diferenciado dos demais (JESUS; MOTA; 

JESUS, 2013). 

Dentre as medidas usadas para diagnóstico de controle e estimativas de 

DCNT está o peso e a circunferência abdominal. Nesse sentido, o Índice de Massa 

Corporal (IMC) foi, por muito tempo, o índice antropométrico mais utilizado com essa 

finalidade (JESUS; MOTA; JESUS, 2013). Porém nele se encontra uma limitação, 

pois o mesmo não consegue diferenciar a massa magra da gorda (REZENDE et al , 

2006). 

Os profissionais de segurança pública do estado de Pernambuco, ao serem 

selecionados no concurso público são submetidos a exames médicos, psicológicos e 
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testes de aptidão física. Após a realização dos referidos testes o candidato se torna 

apto fisicamente para participar do curso de formação policial, mostrando assim que 

ao ingressar na corporação todos estão em plena condição física e mental sem 

apresentar nenhuma patologia associada (PERNAMBUCO, 2009). 

  Um dos fatores que leva a alteração nos hábitos alimentares e no estado 

nutricional é o socioeconômico e sociodemográfico (JESUS; MOTA; JESUS 2013). 

Fatores esses que influenciam diretamente na qualidade de vida dos policiais 

(PERNAMBUCO, 2015).  

 Assim, será tomado como base no estudo o grupo de Policiais Militares da 

Cavalaria, pois o mesmo é um grupo diferenciado da PM em geral, visto que tem o 

animal como objeto de trabalho, logo, espera-se analisar como estão os hábitos 

alimentares e a educação nutricional desses profissionais nas jornadas diárias de 

serviço em relação às DCNT mais comuns acometidas nesse grupo. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 

 Verificar os hábitos alimentares e o estado nutricional dos Policiais Militares 

da Cavalaria da Região Metropolitana do Município de Recife. 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar os Policiais Militares da Cavalaria segundo as variáveis 

demográficas, sociais e econômicas, bem como suas condições de saúde e 

hábitos comportamentais. 

 Avaliar o estado nutricional dos Policiais Militares da Cavalaria. 

 Averiguar os hábitos alimentares dos Policiais Militares da Cavalaria. 

 Relacionar o estado nutricional e condições de saúde e hábitos 

comportamentais. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

A realização deste trabalho torna-se relevante uma vez que foi observada 

crescente substituição dos alimentos in natura ricos em fibras, vitaminas e minerais 

por produtos industrializados, associada a um estilo de vida sedentário favorecido 

por mudanças na estrutura de trabalho e avanços tecnológicos, levando dessa forma 

á hábitos inadequados e ausência de educação alimentar. Essas mudanças que 

vêm ocorrendo no perfil da população dos militares ocorreram durante o período de 

trabalho ou ao término da carreira militar.  

Os policiais se tornaram um grupo prevalente para as doenças crônicas não 

transmissíveis. Aumentando assim o numero de taxa de absenteísmo e aumento de 

custo no setor hospitalar da corporação. Logo, os resultados obtidos nesta pesquisa 

ajudarão os profissionais de saúde a compreender melhor a adequada conduta a ser 

seguida a esse público, assim como, compreender as necessidades dos policiais de 

forma individualizada tendo em vista a sua realidade socioeconômica e cultural. 

Diante do exposto, justifica, assim, a realização da presente pesquisa, uma vez que 

contribuirá para o conhecimento das condições de saúde e estado nutricional dos 

policias militares, além de entender a relevância do acompanhamento humanizado a 

essa população e reforçar a importância da implantação de uma política voltada para 

essa categoria profissional. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 
 

4.1 Hábitos Alimentares Inadequados 

O termo hábitos alimentares é utilizado para indicar o modo como os seres 

humanos se nutrem, uma vez que alimentar é diferente de nutrir (VALLE; 

EUCLYDES, 2007). Pois a nutrição deve fornecer energia e outros nutrientes que o 

corpo precisa para crescer, desenvolver e manter a saúde em pleno estado 

funcional, devendo esse alimento será o mais variado possível para que o 

organismo consiga desse modo absorver todos os nutrientes contidos no mesmo 

(VALLE; EUCLYDES, 2007). 

A população vem cada vez mais consumindo alimentos de maior 

concentração energética fornecidos pelas indústrias de alimentos através da 

produção abundante de produtos com teores de sal; de alta densidade energética e 

de custo relativamente baixo (VALLE; EUCLYDES, 2007). Com isso, as práticas 

alimentares contemporâneas têm sido objeto de preocupação das ciências desde 

que os estudos epidemiológicos passaram a sinalizar estreita relação entre a 

comensalidade contemporânea e algumas doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT). (VALLE; EUCLYDES, 2007). 

Segundo Sartorelli (2013), não é só apenas os hábitos alimentares 

inadequados que contribuem para DCNT e sim a baixa prática da atividade física 

associada ao trabalho e aos avanços tecnológicos. 

As sociedades ocidentais apresentam um alto consumo de alimentos 

processados, de baixo valor e teor nutricional e apresentam alto valor energético em 

detrimento da ingestão de frutas, verduras, legumes e cereais integrais (FEITOSA et 

al, 2010). 

Os hábitos alimentares dos Policiais são fortemente influenciados por fatores 

como jornadas e tipo de serviço. A jornada é de 12/36 levando a falta de tempo para 

realização das refeições, pois se nas devidas hora forem gerado uma ocorrências 

não tem horário para serem solucionadas, uma vez que ao levar um infrator para 

delegacia o policial só poderá ausentasse quando a ocorrência for dada por 

terminada (FEITOSA et al, 2010). Esse fato tem influenciado nas escolhas das 

refeições por lanches práticos e rápidos, com alto valor calórico; e o estabelecimento 
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de novos comportamentos e relações sociais, pois são alimentos que normalmente 

se encontram em todas as unidades de policiamento (FEITOSA et al, 2010). 

O comportamento de vida do Policial tem influência direta na sua alimentação 

uma vez que são sempre submetidos a estresse que leva a uma inadequação 

alimentar (FEITOSA et al, 2010). 

4.2 Estado Nutricional 

O Curso de Nutrição apresenta como disciplina de formação a Educação 

Nutricional, essa é uma atividade privativa do Nutricionista segundo a Lei Federal 

8.234/91 que regulamenta a profissão do Nutricionista e faz parte das ações deste 

profissional em todos os campos de atividade (BOOG, 1997). 

 Educação Nutricional é apontada como estratégia de ação a ser adotada 

prioritariamente em saúde pública para conter o avanço da prevalência DCNT 

(BOOG, 1997). 

Estudos mostram que um dos principais obstáculos à alimentação adequada 

está intimamente relacionado à baixa renda e que somente transformações 

estruturais no modelo econômico teriam efetivamente poder de resolutividade frente 

aos problemas alimentares (BOOG, 1997). 

Entre todas as adversidades cabe ao profissional de Nutrição adequar a 

alimentação para sua melhor forma, pois a necessidade de tratamento para várias 

enfermidades existe independentemente do modelo econômico, e para muitas delas 

a Dietoterapia é requerida como tratamento básico ou coadjuvante (BOOG, 1997). 

Segundo Batista Filho (2013), a Transição Nutricional reflete uma inversão do 

consumo dos alimentos contido na base dos grupos alimentares presentes na 

pirâmide dos alimentos. 

 

4.3 Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) 

As DCNT compõem um grupo de enfermidades que se caracterizam por 

apresentar, de uma forma geral, um longo período de latência, tempo de evolução 

prolongado, etiologia não elucidada totalmente, lesões irreversíveis e complicações 

que acarretam graus variáveis de incapacidade levando a óbito (SCHMIDT et al, 

2011). 

As DCNT tiveram uma rápida transição demográfica no Brasil, que levou a 

uma pirâmide etária com maior peso relativo para adulto e idoso fato observado nas 
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novas gerações (SCHMIDT et al, 2011). Com o crescimento da renda, da 

industrialização e produção, houve um maior acesso a alimentos em geral, incluindo 

os processados, que levou a hábitos não saudáveis expondo assim a população, 

cada vez mais, ao risco de doenças (SCHMIDT et al, 2011). 

As DCNT são condições prevalentes e importantes dos problemas de saúde 

pública em todos os países, independente de grau de desenvolvimento (TOSCANO 

2004). 

As DCNT têm se tornado uno das grandes causas de óbitos no mundo todo, 

levando assim a certa prematuridade nas mortes (MALTA; MORAIS NETO; 

BARBOSA JUNIOR, 2011). O ato de maus hábitos alimentares vem ocasionando 

uma perda na qualidade de vida (MALTA; SILVA JUNIOR, 2013).  Somando-se as 

esses fatos se encontram limitações nas atividades físicas diárias da população 

(TOSCANO 2004). 

No Brasil as DCNT tem tomado uma maior magnitude, pois tem sido 

constatada como 63% das causa de morte no mundo (MALTA; MORAIS NETO; 

BARBOSA JUNIOR, 2011).  Sendo mais vulnerável a população de baixa renda 

(SCHMIDT et al, 2011). 

Os principais fatores de riscos que levam o desenvolvimento das DCNT são o 

tabagismo, alimentação não saudável o sedentarismo e o consumo nocivo de 

bebidas alcoólicas (MALTA; SILVA JUNIOR, 2013). Estes fatores associados 

contribuem para o desenvolvimento de doenças circulatórias, como hipertensão, 

diabetes, câncer (TOSCANO 2004). 

Nesse sentido, é observado em estudo que a ingestão adequada de fruta, 

legumes e verdura reduzem os ricos de doenças no aparelho circulatório devendo 

ser consumido pelo menos cinco porções de frutas e hortaliças por cinco ou mais 

dias (VILLETA; ROCHA, 2008).  No entanto a maioria da população tem um 

consumo excessivo de sal na dieta e de gordura desencadeando assim uma 

população hipertensa, alto risco cardiovascular, obesidade e o excesso de peso 

(MALTA; SILVA JUNIOR, 2013).   

O excesso de peso altera o índice de massa corporal (IMC) elevando assim o 

aumento de riscos cardiovasculares, acidente vascular encefálico (AVE) e diabetes 

tendo vários tipos de câncer como de mama, colorretal, rim, estomago, pâncreas. 

Essas doenças criam um circulo vicioso, levando cada vez mais a um estado de 

pobreza (SCHMIDT et al, 2011). 
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As transições demográfica, epidemiológica e nutricional vindas pela 

urbanização foram os fatores desencadeantes das DCNT sendo essas responsáveis 

pela redução da disponibilidade de recursos financeiros voltados para alimentação, 

moradia e educação, uma vez que os gastos estão direcionados para custear as 

patologias vigentes desencadeadas pelo hábito alimentar inadequado (TARDIDO; 

FALÇÃO, 2006). 

Mesmo no Brasil tendo a assistência custeada pelo Sistema Único de Saúde 

o custo do paciente portador de doenças crônicas ainda é muito alto levando o 

mesmo a contribuir para o tratamento da doença (MALTA; MORAIS NETO; 

BARBOSA JUNIOR, 2011).  

  

4.4. Rotina dos Policiais Militares da Cavalaria de Pernambuco 

O Regimento de Polícia Montada Dias Cardoso- Dragões dos Guararapes é 

composto por um grupo de militares que são submetidos a treinamentos montados 

ao ingressar na unidade uma vez que o cavaleiro vai manter uma relação de 

conhecimento com seu objeto de trabalho o cavalo, pois o mesmo é um grupo muito 

diferenciado da PM visto que trabalha com animal que tem sentimentos e 

temperamentos (PERNAMBUCO, 2014). 

Constituem em um grupo distinto da corporação, de um modo geral, uma vez 

que lidam em situações com potencialidade elevada para o desenvolvimento de 

distúrbios sociais e ocorrências de violência e criminalidades no dia-a-dia do serviço. 

O estresse diário ao qual são submetidos contribui para que a grande maioria desse 

grupo apresente dislipidemias, obesidades abdominal, excesso de peso associada à 

inatividade física e o consumo de álcool (JESUS; MOTA; JESUS, 2013). 

Observa-se uma significativa mudança nas condições e no estilo de vida da 

população militar, com um impacto negativo para a saúde de um modo geral 

(FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2011). Acreditamos que essas mudanças podem 

estar refletidas no regimento de cavalaria.   

Dois aspectos relacionados ao desenvolvimento das DCNT devem ser 

considerados: o primeiro é o estilo de vida, correlatos às formas sociais e culturais 

vigentes e o segundo é a própria organização do ambiente de trabalho (FERREIRA; 

BONFIM; AUGUSTO, 2011). 
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 A jornada de trabalho que esses profissionais são submetidos pode ser 

dividida e em dois polos: o operacional e o administrativo. O serviço operacional é 

constituído por uma jornada de trabalho de 12/36 horas, contudo parte do período de 

folga pode ser utilizado no Programa Jornada Extra de Serviço (PJES), como uma 

forma de otimizar o ganho de recursos. Essa prática costumeira, embora favorável 

do ponto de vista financeiro é desfavorável por dificultar o descanso, convívio 

familiar e a prática de atividade física pelo militar (PERNAMBUCO, 2015) O serviço 

administrativo é constituído por 40 horas semanais, sendo exigido para esse serviço 

a pratica de atividade física em dois dias na semana (terça e quinta) no horário das 

07 – 09, entretanto não há um acompanhamento institucional com a presença de 

educadores físicos para orientação e supervisão dessa atividade (PERNAMBUCO, 

2012). 

Quanto a prática alimentar, o serviço administrativo leva vantagem por ter 

reservado horários específicos para as refeições algo não necessariamente 

disponível ao serviço operacional. Portanto o binômio falta de atividade física 

adequada e má alimentação, podem ser considerados fatores determinantes para o 

desenvolvimento das DCNT na corporação (FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 

2011). 

Curiosamente as principais queixas da tropa estão relacionadas ao excesso 

de horas de trabalho, as condições quantidade e qualidade de materiais e insumos 

utilizados nas rotinas e a baixa remuneração relacionada ao risco do trabalho 

executado (FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2011) sendo quase inexistente 

preocupações relacionadas a qualidade da alimentação ou a pratica de atividade 

física para prevenir doenças futuras.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

 

5.1 Tipo de Estudo 

A pesquisa foi do tipo descritivo e analítico, com corte transversal e de 

abordagem quantitativa. Este tipo de pesquisa visa observar, descrever e 

documentar, aspectos de uma situação retratando os relacionamentos entre as 

variáveis, se preocupando com relações de causa e efeito (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

 

5.2 Local e populações do Estudo 

 A população de estudo foi composta por policiais militares pertencentes a 

Cavalaria da Região Metropolitana do Município de Recife, Pernambuco.  Para a 

presente pesquisa foi utilizada uma amostra não probabilística por conveniência, 

onde os participantes se deram pela seleção de elementos mais acessíveis para 

compor a amostra. Dos 178 policiais presente na unidade foram estudadas 57 PMs 

perfazendo uma amostra 33% de sua totalidade. Coleta realizada entre novembro de 

2015 e janeiro de 2016. 

 

5.3 Critérios de Inclusão 

Os critérios de inclusão para participação no estudo foi: ser Policial Militar 

ativo do quadro de pessoal, estar atuando na corporação, e estar em atividade no 

período da coleta de dados. 

 

5.4 Critérios Perda 

 Os critérios de exclusão da pesquisa foram: Policial Militar que não esteja 

atuando na corporação, que estão de férias e licença medica. 

 

5.5 Coletas de Dados 

Os dados foram coletados por meio de instrumento padronizado, aplicado aos 

policiais, com questões fechadas, pré-codificado sobre as condições 
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socioeconômicas, demográficas, antropométricas, clínicas e hábitos alimentares 

(Apêndice A). 

A coleta de dados foi precedida de uma explicação prévia do estudo e a 

entrega do TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) para 

leitura e assinatura, em caso de concordância. No período de novembro de 2015 a 

janeiro de 2016. 

Para a realização da avaliação do estado nutricional foram utilizadas as 

seguintes medidas antropométricas: 

 Os dados relativos ao peso foram obtidos utilizando-se uma balança portátil 

digital com capacidade de 150 kg, onde os policiais permanecerão eretos, com os 

calcanhares unidos e pés descalços, sendo realizada a verificação do peso em 

quilogramas. 

 A medida da estatura foi realizada utilizando-se um estadiômetro portátil para 

adultos. Para a realização da medida da circunferência abdominal foi utilizada fita 

métrica inextensiva e inelástica que e, aferida na linha média entre a crista ilíaca e a 

última costela (JESUS; MOTA; JESUS, 2013).  

A partir dos valores de peso e estatura foi possível realizar o cálculo do índice 

de massa corporal (IMC). Para a classificação do IMC foi utilizado o critério proposto 

pela Organização Mundial da Saúde (FILHO et al 2010) que estabelece os seguintes 

limites de corte e seus respectivos diagnósticos nutricionais: Baixo peso ≤ 18,5 

kg/m²; Eutrófico 18,5  a 24,9 kg/m²; Sobrepeso 25 a 29,9 kg/m²; Obesidade 

≥29,9kg/m². 

A circunferência da cintura foi considerada como fator de risco aumentado 

para complicações metabólicas e doenças cardiovasculares (DCV) com valor igual 

ou acima de 80 cm para as mulheres e igual ou maior do que 94 cm para os 

homens. Abaixo desses valores será considerado sem risco. Os valores  ≥88 cm 

para as mulheres e  ≥102 cm para os homens serão considerados fator de risco 

muito aumentado para as DCV de acordo com FILHO et al 2010.   

 

5.6 Processamento e Análise de Dados 

A tabulação dos dados foi realizada com EXCEL versão 2007, no período de 

dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. Os dados foram analisados utilizando o 

pacote estatístico ACTION, 2014. As medidas estatísticas utilizadas foram: 
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frequência absoluta (N) e relativa (%). Para análise de associação entre as demais 

variáveis, foi utilizado o teste de χ2 (Qui-Quadrado), que é caracterizado por 

descobrir se existe uma associação entre a variável de linha e variável de coluna em 

uma tabela de contingência construído a partir de dados da amostra, o qual 

esclarece a significância do fenômeno estudado em cada uma das categorias das 

variáveis de associação, com referencial de nível de significância (ƿ) <0,05. Os 

dados estão apresentados em formas de tabelas.   

 

5.7 Aspectos Éticos  

O projeto de pesquisa foi encaminhado a Cavalaria da Região Metropolitana 

do Município de Recife para a solicitação do consentimento formal para realização 

do projeto através da carta da anuência.  

A pesquisa foi submetida pelo Comitê de ética de Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) CAAE: 

1.309.870. Ressalta-se que as informações coletadas foram tratadas de maneira 

sigilosa, preservando a identificação dos profissionais.  Desta maneira, foram 

obedecidos os princípios Éticos da Pesquisa com Seres Humanos estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Saúde na resolução 466/12 (CONEP, 2012). (Anexo A). 

 

5.8 Riscos e Benefícios 

Os benefícios da pesquisa consistem na verificação dos hábitos alimentares e 

o estado nutricional dos Policiais Militares da Cavalaria da Região Metropolitana do 

Município de Recife, a fim de conhecer as inadequações do estado nutricional e 

auxiliar na construção de intervenções e, melhorar a qualidade de vida dos 

profissionais. E, como risco poderá sentir-se constrangido (a) ao não conseguir 

responder alguma pergunta como forma de minimizar os riscos a entrevista será 

feita de forma individual e em ambiente reservado. 
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6 RESULTADOS 
 

Foram obtidos dados válidos de 57 PMS.  A tabela 1 apresenta as 

características demográficas e socioeconômicas da amostra estudada.  

Tabela 1: Características demográfica e socioeconômica dos Policiais Militares da Cavalaria 

do Município de Recife, PE, período de novembro de 2015 a janeiro de 2016. 

Variável  n % 

Sexo 

       Masculino 

       Feminino 

 

52 

5 

 

91,0 

8,0 

Idade 

      ≤45 

      >45 

 

45 

12 

 

78,9 

21,1 

Situação conjugal 

        Casado 

        Divorciado 

       Solteiro 

       Outros  

 

33 

4 

17 

3 

 

57,9 

7,0 

29,8 

5,3 

Graduação na policia 

    Sargento/subtenente/tenente/Capitão 

    Soldado/Cabo 

 

12 

45 

 

21,1 

78,9 

Função na policia 

     Operacional 

     Administrativo 

 

28 

29 

 

49,6 

50,9 

Tempo de policia 

      ≤10 anos 

     >10 anos 

 

26 

31 

 

45,6 

54,4 

Escolaridade 

     Nenhum 

    1 a 4 anos 

   5 a 12 anos 

   Maior 12 anos 

 

3 

1 

5 

48 

 

5,3 

1,8 

8.8 

84,2 

Per capita familiar 

    Inferior a 1 Salario mínimo 

    ≥ Salario mínimo 

   Acima de 2 Salários mínimos  

 

1 

2 

54 

 

1,8 

3,5 

94,7 

Fonte: Dados obtidos do questionário aplicado na unidade de policiamento da cavalaria. 
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Notou-se que a maioria dos policiais era do sexo masculino, casado, com 

ensino médio completo, graduação na polícia (soldado e cabo) e que desempenham 

função administrativo sendo um batalhão de policiamento especializado o que 

diferencia dos batalhões de áreas que na sua grande maioria apresentasse mais 

atuações nas áreas operacionais, isto é, policiamento ostensivo, predominantemente 

em módulos policiais, radiopatrulhas e motocicletas. Além disso, houve leve 

predominância de indivíduos com tempo na polícia superiores há 10 anos 

verificando que existe uma homogeneidade entre os policiais da Cavalaria de 

Pernambuco.  

 

Na tabela 2 observa-se que 56,1% dos PMs encontram-se com sobrepeso e 

obesidade e 35,10% (20) dos PMs apresentaram risco cardiovascular entre homens 

e mulher.  

 

Tabela 2: Características Antropométricas dos Policiais Militares da Cavalaria do Município 

de Recife, PE período de novembro de 2015 a janeiro de 2016. 

 

Variável  n % 

Estado Nutricional 

      Baixo peso 

     Eutrófico 

     Sobrepeso 

     Obesidade 

 

01 

24 

21 

11 

 

1,8 

42,1 

36,8 

19,3 

Circunferência da cintura   

      Com risco cardiovascular 

      Sem risco cardiovascular 

20 

37 

35,1 

64,9 

Fonte: Dados obtidos do questionário aplicado na unidade de policiamento da cavalaria. 

 
 
 

Na tabela 3 observa-se que a maioria dos PMs reside em casa própria, com 

mais de 4 a 6 pessoas nas residências e apresenta atividades físicas moderadas.  
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Observa-se, ainda, que 17,5% dos policiais declararam fumantes ou que teve 

contato com o fumo. 

 

Tabela 3: Característica Habitacional e Avaliação Clínica dos Policiais Militares da Cavalaria 

do Município de Recife, PE período de novembro de 2015 a janeiro de 2016. 

 

Variável  n % 

   

Moradia   

      Própria 42 73,7 

      Alugada 12 21,1 

      Outras 3 5,2 

   

Número de pessoas na residência   

    Até 3 pessoas 25 43,8 

    De 4 a 6 pessoas  29 50,8 

    De 7 ou mais pessoas. 3 5,2 

Atividade Física (IPAQ)   

    Vigorosa 8 14 

    Moderada 49 86 

Fuma   

    Sim 4 7 

    Não 47 82,5 

    Já Fumei 6 10,5 

Fonte: Dados obtidos do questionário aplicado na unidade de policiamento da cavalaria. 
 

A tabela 4 mostra a distribuição da Frequência Alimentar dos últimos 15 dias em 

porcentagem dos Policiais Militares da Cavalaria. Sendo verificado o elevado 

consumo de leite integral, um baixo consumo de carnes brancas como a do frango, 

uma menor ingesta de folhosos como do tipo alface. Verificou que o mamão não era 
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consumido com frequência por parte dos militares em paralelo se obteve uma 

ingestão elevada de pão francês, de manteiga, salgados diversos e do café.  

Tabela 4:  Frequência Alimentar dos últimos 15 dias em porcentagem dos Policiais Militares 

da Cavalaria do Município de Recife, PE. 

Grupos Alimentares Nunca  1X  por Semana  1X ao Dia  

 % % % 

Grupo 1:Leites e lácteos    

Leite Integral 42 3,5 21,1 

Leite Desnatado  64,9 12,3 1,8 

Grupo 2: Carnes, pescados e ovos    

Frango 1,8 7 12,2 

Carne Bovina  1,8 8,8 14 

Embutidos 26,3 14 7 

Grupo 3: Legumes e verduras    

Alface 22,8 1,8 17,5 

Cebola 8,8 7,1 43,9 

Grupo 4:Frutas e sucos    

Banana 14 8,8 21,1 

Mamão 35,1 3,5 12,3 

Grupo 5: Pães, cereais, legumes    

Pão francês 5,3 1,8 24,6 

Pão integral 63,2 5,3 1,8 

Grupo 6: Óleo de soja/milho 12,3 3,5 40,4 

Manteiga 31,6 3,5 28,1 

Azeite 28,1 5,3 22,8 

Grupo 7:Doces,salgadinhos e 

Guloseimas 

   

Salgadinhos  15,8 10,5 7 

Torta recheada 19,3 10,5 5,3 

Grupo 8: Bebidas    

Cerveja 36,8 10,5 3,5 
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Café 12,3 0 33,3 

Fonte: Dados obtidos do questionário aplicado na unidade de policiamento da cavalaria. 
 
 

A tabela 5 apresenta a associação entre o estado nutricional e variável 

antropométrica, comportamental e de problemas de saúde referidos pelos PMs, tais 

como hipertensão, diabetes e outros.  Observa-se que a CC e problemas de saúde 

teve contribuição direta no estado nutricional dos PMs, , em contrapartida não foi 

visto contribuição estatística a prática de fumar e de ingerir bebidas alcoólicas. Os 

resultados demonstraram associações estatísticas entre o estado nutricional e CC e 

Problemas de saúde.  

Tabela 5: Associação entre o estado nutricional e variável antropométrica comportamental, e 

de problemas de saúde dos Policiais Militares da Cavalaria do Município de Recife, 

PE. 

 

Variáveis Baixo peso Eutrófico Sobrepeso/ 

Obesidade 

Valor  

P* 

n % n % n %  

CC   

Com risco 0 0 3 5,3 17 29,7 0,0008 

Sem risco 1 1,7 21 36,8 15 26,3 

Fuma      

Sim  0 0 1 1,7 3 5,2 0,6848 

Não  1 1,7 21 36,8 25 28,0 

Já fumei  0 0 2 3,5 4 7,0 

Bebida Alcoólica     

Sim 0 0 14 24,6 23 40,3 0,3927 

 

 

Não 1 1,7 10 17,5 9 15,7 

Problemas de Saúde       

Hipertensão 0 0 0 0 5 8,8 

Diabetes 0 0 1 1,7 0 0 0,0004 

Outros 1 1,7 23 40,3 27 47,3  

*Teste Qui-Quadrado: nível de significância (ƿ) <0,05 
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7 DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo demonstram uma considerável prevalência de 

sobrepeso e obesidade entre os PMs da Cavalaria de Recife -PE, mais frequente 

entre homens com idade maior de 45 anos, entre os PMs com mais tempo de 

serviço na polícia e entre os fisicamente inativos, ajustado pela graduação na 

polícia. 

 A proporção de CC nos PMs do  presente estudo foi superior aos parâmetros 

da OMS (Organização Mundial de Saúde,2009).Estudos revelam que atividade física 

regular associada a dietas equilibradas contribuem significantemente para melhoras 

no condicionamento e comportamento corporal (FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 

2011). Uma vez que neste grupo dos PMS não se tem como principal relevância a 

prevenções de hábitos alimentares visando possíveis DCNT que movimentará 

contribuição para o Estado e para a renda dos clientes na sua aposentadoria. 

Existem inúmeras evidências de que um estilo de vida fisicamente inativo é 

um fator de risco importante para o aumento de peso e outras complicações para a 

saúde como as DCNT em todo o ciclo da vida, especialmente se combinado com 

outros comportamentos negativos como estresse, fumo e hábitos alimentares. De 

fato, a combinação de comportamentos positivos em relação à saúde, incluindo a 

prática regular de atividades físicas, está associada a um menor ganho de peso 

corporal e de circunferência da cintura ocasionando uma melhor qualidade de vida 

(JESUS; MOTA; JESUS, 2013).  

A idade poderia ser um fator interveniente do panorama de contribuição para 

o ganho de peso, já que a adiposidade abdominal tende a se acentuar 

progressivamente em função da idade entre os homens, enquanto que, entre as 

mulheres, a gordura visceral tende a aumentar com mais expressividade após a 

menopausa (JESUS; MOTA; JESUS, 2013). No estudo se obteve que os dois sexos 

têm variação de peso devido ás práticas alimentares durante sua jornada de 

serviços. 

Neste caso, é possível que o resultado seja determinado por questões 

fisiológicas femininas, que determinam a regiões mais propicias como os quadris e 

coxas como principais depósitos de gordura corporal nas mulheres, e não a região 

abdominal; ou que, ainda que estas se encontrem expostas aos mesmos fatores de 



27 
 

risco ambientais que os homens, as mulheres do atual estudo apresentam fatores de 

proteção uma vez que seu corpo não responde da mesma forma que os dos 

homens. 

Entre esses fatores, surge a hipótese de que o tempo na polícia pode 

influenciar, de algum modo, a ocorrência de obesidade abdominal. No entanto não 

só esse fator tem contribuição direta nas principais DCNT outro modulador seria o 

estresse ocupacional em lidar constantemente com conflitos e violências e o outro 

por padrões alimentares inadequados nos turnos de trabalho que podem perdurar 

por anos ou por toda a carreira na polícia (JESUS; MOTA; JESUS, 2013). 

Outro fator que tem comprometido de modo significativo à vida dos PM e que 

é um grande problema de saúde pública é o hábito de fumar, sendo essas umas das 

causas de morte e incapacidade em toda a corporação que se apresenta com 

diversos problemas cardiovasculares, pulmonares e até alguns cânceres 

(FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2011). Não obstante, foi encontrado na cavalaria 

policial com esses habito ou que já tiveram o costume sendo de suma, importância o 

conhecimento das vigentes patologias associadas para  prevenção de complicações, 

e custos para o Estado. 

É possível que, na época da coleta de dados, as pessoas não tenham 

compreendido o que seria os tipos de intensidade respiratória, desencadeando o 

aumento na prevalência de indivíduos inativos na amostra, fortalecendo assim a 

associação com a obesidade abdominal. Porém, devem ser ressaltadas as 

limitações do IPAQ para investigar a atividade física em estudos populacionais 

(Hallal et al., 2010). Na ausência de métodos mais precisos de avaliação da 

atividade física, como acelerômetros, optou-se pela utilização da versão curta do 

IPAQ.  

Mais da metade dos policiais apresentam uma alteração alimentar 

inadequada sendo verificado no questionário aplicado na unidade o qual mostrava a 

ingestão em um período de 15 dias sendo observada a predominância de alimentos 

com carboidratos simples, açucarados e de baixa ingestão de fibras no qual foi 

exposto de um modo geral que os policiais da cavalaria que na grande maioria 

devido à impossibilidade de se ter vínculo extra, trabalham para o próprio Estado em 

jornadas extras dificultando assim os hábitos alimentares. No entando uma melhora 

de estratégia educacional nos horários levaria o profissional ver que é possível tira o 
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PJES e fazer a pratica de atividade física, portanto redistribuiria os horários 

associado aos hábitos alimentares e evitaria assim as principais DCNT. 

Os resultados demonstraram de acordo com teste Qui-Quadrado as 

associações estatísticas entre o estado nutricional e CC e os problemas de saúde. 

Nível de significância padrão era (ƿ) <0,05 e foi encontrado em CC de (p)<0,0008 e 

de problemas de saúde de (p)<0,0004 sendo forte associação com estado 

nutricional 

Entre as ações prioritárias da Política Nacional de Promoção da Saúde 

encontra-se a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), essa propõe 

estratégias de prevenção tendo como importância a política de promoção de hábitos 

alimentares saudáveis e a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), sendo de suma 

importância o conhecimento dos hábitos alimentares da categoria estudada para 

poder assim evitar as possíveis patologias ocasionadas, por fatores alimentares. 

Logo se ver como necessário uma política voltada para essa categoria profissional 

visando uma reeducação nos horários de práticas alimentares e exercício físico. 

Foram identificados nesse estudo que mesmo a Cavalaria sendo um grupo 

diferenciado o estilo de vida se aproxima com os policiais das outras unidades 

devido as baixas taxas de atividades físicas e hábitos alimentares inadequados 

(FERREIRA; BONFIM; AUGUSTO, 2011). No entanto o peso está adequando uma 

vez que tem a atividade física a prática de monta. 
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8 CONCLUSÃO 
 

Verificando os hábitos alimentares e o estado nutricional dos Policiais Militares 

da Cavalaria da Região Metropolitana do Município de Recife por meio presente 

estudo o estado nutricional e hábitos alimentares estão inadequados entre os PMs 

de Recife, PÉ, pode-se concluir que a possível prevalência de alterações no estado 

nutricional entre os homens, os indivíduos com maior tempo na polícia e os 

fisicamente inativos.  

Políticas institucionais de enfrentamento da obesidade abdominal e redução do 

risco cardiovascular, bem como de estimulação de hábitos alimentares saudáveis 

devem ser proposta para a população estudada. 

Pesquisas futuras devem incluir a investigação dos fatores que podem explicar o 

fato de o tempo na polícia ter se apresentado como fator de risco. Além disso, deve-

se investir no monitoramento dos hábitos alimentares inadequados e atividade física, 

adotando-se instrumentos mais precisos de mensuração deste comportamento. 
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ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Declaramos para os devidos fins, que aceitaremos (o) a pesquisador (a) (nome do 

pesquisador), a desenvolver o seu projeto de pesquisa (título do projeto completo), que está 

sob a coordenação/orientação do(a) Prof. (a) (nome do orientador ou coordenador da 

pesquisa) cujo objetivo é (breve objetivo da pesquisa), nesta (Unidade?/Instituição?/Escola?). 

 

Esta autorização está condicionada ao cumprimento do (a) pesquisador (a) aos requisitos da 

Resolução 466/12 e suas complementares, comprometendo-se o/a mesmo/a a utilizar os dados 

pessoais dos sujeitos da pesquisa, exclusivamente para os fins científicos, mantendo o sigilo e 

garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades. 

 

Antes de iniciar a coleta de dados o/a pesquisador/a deverá apresentar a esta Instituição o 

Parecer Consubstanciado devidamente aprovado, emitido por Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos, credenciado ao Sistema CEP/CONEP. 

 

Local, em _____/ ________/ __________. 

 

______________________________________________________________ 

 

Nome/assinatura e carimbo do responsável pela Instituição ou pessoa por ele delegada 
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APENDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

Hábitos Alimentares e Estado Nutricional dos Policiais Militares da Cavalaria da Região Metropolitana do 

Município de Recife, Pernambuco. 

 

Questionário dos militares 

Número do questionário:  QUEST _ _ _ 

Data da entrevista: ____/____/_____ DENT _ _/_ _ / _ _ _ _ 

Nome do entrevistador:  

 

Identificação 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual a sua idade?  IDADE ____ 

3. Sexo 1. (    ) Masculino   2. (    ) Feminino SEXO: _____ 

7. Qual o seu estado Civil? 1[  ] Solteira                   2[  ] Casada 

3[  ] Viúva                      4[  ] Divorciada 

5[  ] Outros.                 Qual? ____________________ 

ESTCIV: ____ 

9. Qual o seu grau de escolaridade (em 

anos de estudo)? 

1[  ] Nenhum    2[  ] 1 a 4 anos 

3[  ] 5 a 9 anos  4[  ] 10 a 12 anos 

5[  ] maior que 12 anos 

ESCOL: ____ 

11. Tem quantos filhos? 1[  ] nenhum   4[  ] 3           7[  ] 6        10[  ] > 8 

2[  ] 1              5[  ] 4           8[  ] 7 

3[  ] 2              6[  ] 5           9[  ] 8 

NFILHOS: ____ 

1. Categoria profissional 1.(   ) Soldado                          2.(   ) Cabo 

3.(   ) Sargento                         4.(   ) Tenente 

5. (   ) Capitão                           6. (   ) Major 

7. (   ) Tenente Coronel           8. (   ) Coronel 

CATP:____ 

7. Função na polícia? 1[  ] Operacional     2[  ] Administrativo FUNCAO: ____ 

9. Tempo de atuação na polícia 1[  ] < 10 anos         

 2[  ] > 10 anos 

ATUAÇAO: ____ 

Situação Socioeconômica e Habitação 

16. Sua residência é? 1[  ] Própria      2[  ] Alugada   

3[  ] Cedida     4[  ] Outra. Qual?___________________ 

MORAD: ____ 

17. Mora com quem? 1[  ] Sozinha MRQ:_____ 
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2[  ] Com o companheiro sem filhos 

3[  ] Com o companheiro com filhos 

4[  ] Com o companheiro e familiares 

5[  ] Com  familiares 

6[  ] Outro. Qual? ____________________ 

18. Quantas pessoas moram em sua 

residência (contando com você)? 

1[  ] até 3 pessoas               2[  ] 4 a 6 pessoas 

3[  ] 7 ou mais pessoas 

NPR:_____ 

20. Quantos cômodos têm na casa? 1[  ] 1               3[  ] 3 

2[  ] 2               4[  ] 4 ou mais. 

NCC:_____ 

21. Sua casa tem água encanada? 1[  ] Sim          2[  ] Não SANBAS: ____ 

22. Como é feito o abastecimento de 

água? 

1[  ] Carro Pipa                 2[  ] Rede geral (Compesa) 

3[  ] Poços                           4[  ] Açude 

5[  ] Captação da água de chuva 

6[  ] Outro. Qual?___________________ 

ABASTAG: ____ 

23. Qual o destino dos dejetos (fezes e 

urina)? 

1[  ] Fossa2[  ] Céu aberto 

3[  ] Rede de esgoto4[  ] Outro. Qual?____________ 

DESTDJT: ____ 

26. Qual o destino do seu lixo? 1[  ] Coletado         2[  ] Queimado 

3[  ] Céu aberto      4[  ] Enterrado 

5[  ] Outro. Qual?______________________ 

DLIXO:_____ 

27. Qual a sua renda familiar? 1[  ] Inferior a 1 salário mínimo 

2[  ] 1 salário mínimo 

3[  ] Até 2 salários mínimos 

4[  ] Acima de 2 salários mínimos 

RENDF:_____ 

28. Recebe algum benefício? 1[  ] Sim                        2[  ] Não 

Qual? _______________________________ 

BENF:_____ 

Avaliação Clínica/ antropométrica 

Peso:  PESO:_____ 

Altura:  ALTURA: ____ 

Circunferência da cintura:  CC:_____ 

Nível de atividade física 1[  ]Vigorosas(respira muito forte) 

2[  ] Moderada (respira um pouco mais forte) 

 

ATIVID:_____ 

73. Você fuma? [  ] Sim 

[  ] Não, nunca fumei 

[  ] Não, já fumei anteriormente 

FUMA:  ____ 

74.Você ingere bebida alcoólica?  1 [  ] Sim         2 [  ] Não 

 Qual (is )?_____________________________ 

BEBE: ______ 

43. Possui algum problema de saúde? 1[  ]Hipertensão2[  ]Diabetes 

3[  ]Anemia4[  ]Outro. Qual?  ____________ 

PSAUDE: _____ 
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Questionário de Frequência Alimentar (Últimos 15 dias). 

1. Doces, sal-
gadinhos e 
guloseimas 

 

        

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x 

nesses 

15 dias 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

1 x por 

semana 

2 a 4 x 

semana 

1 x 

ao 

dia 

2 x ou 

mais 

no dia 

Grupo 1 - Leite e 

produtos lácteos 

        

1. Leite integral  (1 xícara cheia)        

2. Leite desnatado ou 

semidesnatado  

(1 xícara cheia)        

3. Iogurte natural/ 

polpa  

(1 pote) (integral/ 

light) 

       

4. Queijos brancos (fresco/ requeijão/ 

ricota) (2 fatias 

       

5. Queijos amarelos (prato/ mussarela) 

(2 fatias) 

       

Grupo 2 - Carnes, 

pescados e ovos. 

QUANTIDADE Nunca 1 x 

nesses 

15 dias 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

1 x por 

semana 

2 a 4 x 

semana 

1 x 

ao 

dia 

2 x ou 

mais 

no dia 

6. Ovo  (frito/ mexido/ 

poche) (1 unidade) 

       

7. Frango  (cozido/ assado/ 

frito) (1 pedaço 

médio) 

       

8. Carne bovina  (bife/ panela) (1 

fatia grande/ 1 

bife) 

       

9. Hambúrguer/ 

cheeseburguer  

(1 unidade)        

10. Carne suína  (lombo/ bisteca) (1 

fatia média) 
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11. Fígado bovino (1 bife grande)        

12. Vísceras de frango  (miúdos) (1 porção)        

13. Embutidos 

(Lingüiça, salsicha, 

mortadela, presunto, 

etc.)  

(1 gomo/ unidade)        

14. Bacon/ toucinho  (1 fatia média)        

15. Peixe  (cozido/ assado/ 

frito) (1 filé/ posta 

média) 

       

16. Atum/sardinha em 

conserva  

(4 colheres de 

sopa) 

 

       

 

ALIMENTO 

 

QUANTIDADE 

 

Nunca 

 

1 x 

nesses 

15 dias 

 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

 

1 x por 

semana 

 

2 a 4 x 

semana 

 

1 x 

ao 

dia 

 

2 x ou 

mais 

no dia 

Grupo 3 -  Verduras e 

legumes 

        

17. Alface/ acelga (4 folhas médias)        

18. Brócolis/ couve-

flor/ couve/ repolho  

(2 ramos)        

19. Tomate  (3 fatias médias)        

20. Cebola  (2  fatias médias)        

21. Abóbora  (2 colheres de 

sopa) 

       

22. Legumes: 

abobrinha/ beterraba/ 

pepino  

(2 colheres de 

sopa) 

       

Grupo 4 - Frutas e 

sucos naturais 

QUANTIDADE Nunca 1 x 

nesses 

15 dias 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

1 x por 

semana 

2 a 4 x 

semana 

1 x 

ao 

dia 

2 x ou 

mais 

no dia 

23. Laranjas/ 

Mexericas/ limão/ 

suco  

(1 unidade média)        

24. Banana/ vitamina  (1 unidade média/ 

1 copo 250 ml) 
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25. Abacaxi/ Suco  (1 fatia média/ 1 

copo 250 ml) 

       

26. Suco de maracujá (1 copo 250 ml)        

27. Maça/ Pêra  (1 unidade média)        

28. Mamão papaya/ 

suco/ vitamina  

(1/2 unidade/ 1 

copo 250 ml) 

       

29. Abacate/ vitamina  (1/2 unidade 

média/ 1 copo 250 

ml) 

       

30. Melão/Melancia/ 

Suco  

(1 fatia média/ 1 

copo 250 ml) 

       

31. Caju/ suco  (1 unidade/ 1 copo 

250 ml) 

       

32. Acerola/ suco  (10 unidades/ 1 

copo 250 ml) 

       

33. Uvas/ suco  (10 gomos/ 1 copo 

250 ml) 

       

34. Manga/ Suco  (1 unidade média/ 

1 copo 250 ml) 

       

35. Outras Frutas: 

ameixa  

(1 unidade média)        

 

Grupo 5 – Pães, 

cereais,  tubérculos e 

leguminosas 

QUANTIDADE Nunca 1 x 

nesses 

15 dias 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

1 x por 

semana 

2 a 4 x 

semana 

1 x 

ao 

dia 

2 x ou 

mais 

no dia 

36. Pão francês  (1 unidade)        

37. Pão de forma/ 

caseiro/ bisnaga  

(2 fatias)        

38. Pão integral/ diet  (2 fatias)        

 
 
 

ALIMENTO 

 
 
 

QUANTIDADE 

 
 
 

Nunca 

 
 
 

1 x 
nesses 
15 dias 

 
 
 

2 a 3 x 
nesses 
15 dias 

 
 
 

1 x por 
semana 

 
 
 

2 a 4 x 
semana 

 
 
 

1 x 
ao 
dia 

 
 
 

2 x ou 
mais 

no dia 

39. Cereais matinais 

(glanola,linhaça) 

(1 copo pequeno 

cheio) 

       

40. Milho verde  (2 colheres de        
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sobremesa) 

41. Batata cozida/ 

purê/ assada 

(1 unidade 

pequena) 

       

42. Batatas fritas  (1 colher grande 

cheia) 

       

43. Arroz cozido  (1 escumadeira 

média) 

       

44. Mandioca cozida  (1 colher grande)        

45. Farinhas/ farofas  (2 colheres de 

sopa) 

       

46. Macarrão/ massas/ 

instantâneo  

(2 escumadeiras)        

47. Feijão cozido  (1 concha média)        

48. Feijão branco/ 

ervilha/ lentilha  

(1 concha média)        

49. Oleaginosas 

(amendoim, castanhas)  

(2 punhados)        

Grupo 6 - Óleos e 

gorduras 

QUANTIDADE Nunca 1 x 

nesses 

15 dias 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

1 x por 

semana 

2 a 4 x 

semana 

1 x 

ao 

dia 

2 x ou 

mais 

no dia 

50. Óleo de soja/ 

milho/ canola/ girassol  

(1 colher de sopa)        

51. Margarina  (1 colher de chá)        

52. Manteiga  (1 colher de chá)        

53. Azeite (1 colher de sopa)        

Grupo 7 -  Doces, 

salgadinhos e 

guloseimas 

QUANTIDADE Nunca 1 x 

nesses 

15 dias 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

1 x por 

semana 

2 a 4 x 

semana 

1 x 

ao 

dia 

2 x ou 

mais 

no dia 

54. Chocolates 

variados  

(1 barra pequena/ 

1 bombom) 

       

55. Achocolatado  (1 colher de sopa)        

56. Sobremesas 

cremosas (pudim/ 

manjar) 

(1 fatia pequena)        

57. Doce de frutas 

(calda/ barra)  

(1 colher grande/ 2 

unidades) 
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58. Sorvetes cremosos  (1 bola grande)        

59. Salgadinhos de bar 

(esfiha/ coxinha/ 

pastel)  

(1 unidade média)        

60. Biscoito salgado 

água e sal/ cream 

cracker  

(5 unidades)        

61. Biscoito doce 

maisena /leite/ Maria  

(5 unidades)        

62. Biscoito doce 

recheado  

(4 unidades)        

63. Bolo simples  (1 fatia média)        

ALIMENTO QUANTIDADE Nunca 1 x 

nesses 

15 dias 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

1 x por 

semana 

2 a 4 x 

semana 

1 x 

ao 

dia 

2 x ou 

mais 

no dia 

64. Bolo/torta 

recheado/ com frutas  

(1 fatia grande)        

65. Pizza  (2 pedaços)        

66. Pão de queijo  (2 unidades 

médias) 

       

 

 

Grupo 8- Bebidas 

QUANTIDADE Nunca 1 x 

nesses 

15 dias 

2 a 3 x 

nesses 

15 dias 

1 x por 

semana 

2 a 4 x 

semana 

1 x 

ao 

dia 

2 x ou 

mais 

no dia 

67. Refrigerantes 

(cola/ limão/ laranja/ 

guaraná)  

(1 copo 250 ml)        

68. Cerveja  (1 lata)        

69. Vinho  (1 taça pequena)        

70. Outras bebidas 

alcoólicas: pinga/ 

uísque  

(1 dose)        

71. Café (com açúcar/ 

sem açúcar) 

(2 copos pequenos)        

72. Suco artificial em 

pó  

(1 copo 250 ml)        
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